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DNEŠNÍ VTIP 

Na slepé koleji stojí 

vagon plný slepých 

patron. Sekretářka 

říká řediteli obchodní 

společnosti: „Pane 

řediteli ty patrony 

budeme muset 

vyložit, protože sami 

ven netrefí“. 

 

 

 

CITÁT DNE 

Qui dormit, non 

peccat – Kdo spí, 

nezlobí 

bec neregistroval, neboť 

se se mnou ani nikdo 

moc nebavil. Zpětně 

uvažuji nad tím, že prav-

děpodobně drbali o mně.  

Míla: Mně přijde, že 

lepší to bylo předtím, 

protože jsem to vůbec 

neřešil. 

Míša: Mám pocit, že pak 

lidi jak se znají líp, tak to 

na sebe prásknou sami. 

Na mládeži není nikdo 

takový, že by říkal vylo-

ženě hnusný věci o ostat-

ních. 

Klárka N.: Myslím si, že 

je to podobné, ale zlep-

šení probíhá v různých 

skupinách jinou rychlostí. 

Dan F.: Já si to jakoby 

moc nepamatuju, ale řekl 

bych, že to dřív bylo lepší 

– tolik se neřešily vztahy 

a tak. 

Štěpánka: Myslím si, že 

je to asi pořád stejný, 

akorát jsem to jako 

účastník míň vnímala.  

Buky: Mě tenkrát hlavně 

zajímalo, jaký budou 

sporty a co budu dělat se 

svýma kámošema a ne 

jestli nějaký holky (nebo i 

kluci) někde drbou.  

Sranda koutek 
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STŘEDA 26. SRPNA 4. ČÍSLO 

Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. 

Římanům 8,14 

Stručně se nám pro-

sím představ. 

Čau, jsem Chenza, mám 

krásnou manželku z Kal-

mycké republiky a malou 

dcerku. Miluji sporty, 

strašně rád vařím (nej-

častěji s irskou hudbou), 

ale vařím pomale. Jsem 

extrovert a užívám si, 

když můžu vyzkoušet 

něco nového. 

 

Co ti dělá největší 

radost? 

Je toho hodně, ale určitě 

tam patří to, když vidím, 

jak Bůh mění lidi – jak se 

najednou smějí, chtějí 

pomáhat lidem okolo a 

jsou úplně jiní. 

 

Chtěl jsi odjakživa ká-

zat? 

Už jako malý sedmiletý 

kluk jsem si hrál na kaza-

tele, ale to přešlo a chtěl 

jsem být architekt. Ke 

snu být kazatel jsem se 

vrátil, když mně bylo 18 

a ve 27 se mi to nakonec 

povedlo. 

 

Jaký je největší zá-

zrak, který se ti 

v životě stal? 

Těžko se vybírá jeden 

největší, ale dobře si 

pamatuji, když mě Bůh 

uzdravil skrze modlitbu. 

Měl jsem bouli vzadu na 

pánvi – měsíc jsem kvůli 

tomu nemohl běhat. 

Bolelo, když jsem si 

sedal, a najednou to 

během jednoho okamži-

ku Bůh vše vzal pryč. 

Hned jsem si šel zaběhat 

a dodnes na to rád vzpo-

mínám. 

Jaký máš vztah k so-

ciálním sítím? 

Sociální sítě mi přijdou 

na jednu stranu super. 

Můžu komun ikova t 

s lidmi, s kterými bych 

nemohl, spoustu věcí to 

ulehčuje a umožňuje. Ale 

je potřeba, aby nám 

sociální sítě pomáhaly a 

ne nás ovládaly – ale to 

bude vždycky boj. 

 

Těšíš se na své kázá-

ní? O čem bude? 

Na kázání se většinou 

těším vždycky. Vím, že to 

není o mně, ale o Něm. 

Budu mluvit o úplném 

základu. Často totiž ví-

me, co pro nás Ježíš 

udělal a co to pro nás 

znamená, ale už méně to 

v životě zažíváme. Být 

s Bohem není jen 

o informacích, ale hlavně 

o vztahu.  

PROGRAM DNE 

 

8:30 Ranní běhání 

8:50 Budíček 

9:00 Modlitební 

9:30 Snídaně 

10:15 Nástup 

10:30 Workshopy 

13:00 Oběd  

13:30 Bazén, stolní 

hry, zkoušení veršů 

14:30 Nástup 

14:45 Semináře 

16:00 Svačina 

16:15 Sporty 

17:30 Bazén 

18:00 Večeře 

18:50 Modlitební  

19:20 Večerní 

program 

22:00 Noční víření, 

večerní chvály a 

modlitby, čajovna 

23:00 Večerka 

Rozhovor s dnešním kazatelem 

Janem Chenzou Šedou 
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4. ČÍSLO 

DNEŠNÍ 

PŘEDPOVĚĎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVÁTEK 

 

Dnes má svátek 

Luděk 

 

 

JÍDELNÍČEK 

 

Snídaně: Finská 

pomazánka, máslo, 

džem, med, salám, 

pečivo, lupínky, 

mléko, čaj   

Svačina: Ovoce  

Oběd:  Květáková 

polévka,  

kuřecí čína, rýže   

Svačina: Makovka  

Večeře: Čočka 

s párkem, okurka  

24 
°C 

Semináře 

Pornografie – Chenza 

Šeda 

S pornografií se průměr-

ně dítě seznámí už v 11 

letech, pornografie tvaru-

je naše přemýšlení, často 

do života přináší závis-

lost, dává do vztahů 

nereálné představy a 

přesto se o ní pomalu 

nemluví! Co s sebou 

nese porno-

grafie? Jak se 

vypořádat se 

závislostí a kde 

hledat pomoct?  

 

„Pohovka“ – Věra 

Ondráčková 

Povídání pro holky 

o všem možném… třeba 

o klucích?  A k tomu si 

dáme něco dobrýho. 

 

Má Bůh rád jen hete-

rosexály? – Luboš 

Ondráček 

Jak je možné, že jsou 

lidé, které přitahují lidé 

stejného pohlaví? Jaký je 

rozdíl mezi přitažlivostí a 

praktikováním homose-

xuality? Může člověk 

s přitažlivostí ke stejnému 

pohlaví následovat Kris-

ta, a co to pro něj zna-

mená? Jaký máme mít 

vztah k těmto lidem, 

který bude odpovídat 

Kristovu duchu? Proč 

Bůh, který je láska, něko-

mu v lásce brání?  A co 

když zjistím, že mne 

přitahuje stejné pohlaví? 

Možná tě napadají tyto a 

podobné otázky, třeba i 

na problematiku transse-

xuality. Pojďme sdílet své 

názory, 

podívat se, co o tom říká 

Bible a jaký pohled pova-

žujeme ve sboru za shod-

ný s tím, jak se na pro-

blematiku dívá Bůh. 

 

Služba Bohu aneb 

proč tu vlastně jsem –  

Jiří Bukovský 

Asi každý si někdy klade 

otázku, proč tu je svět a 

jaké v něm mám místo 

já. Bůh svět stvořil a má 

s ním i každým z nás 

nějaký záměr. Jaký je 

jeho plán pro lidi obecně 

a jaký speciálně pro mě? 

Jak to zjistit? Na tomhle 

semináři se podíváme, co 

k tomu říká Bible. Bude 

také možnost se bavit a 

modlit za to, abychom 

Boží plán poznali a napl-

nili ho. Rád se podělím i 

o nějaké svoje zkušenos-

ti. 

 

Theodicea – Ondra 

Neužil 

Zlo. Problém zasahující 

do života snad každého 

z nás. Odvěký 

problém lid-

stva a také 

odvěká výzva 

pro křesťan-

ství a teolo-

gii. Jak vysvětlit, že 

v tomto světě existuje 

zlo, když právě tento celý 

svět je stvořen Jediným 

Dobrým Bohem? Právě 

tuto otázku si teologové 

a filosofové kladli po 

dlouhé generace a až do 

nynějších dní se jedná 

o  živou otázku. Problém 

zla nedal spát takovým 

autorům jako Sv. Augus-

týn, Leibniz Nietzsche, 

Hannah Arendtová, 

Zimbardo, Emmanuel 

Levinas, Paul Ricour...  

Na myšlenky některých 

z  nich se podíváme 

v  tomto semináři. Prove-

deme krátký průlet histo-

rií theodicey a na závěr 

vám samozřejmě povím 

i  svůj názor :). 
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STŘEDA 26. SRPNA 

Drby – zlepšujeme se? 

Naši mládež můžeme mít 

rádi, jak chceme, ale 

jedno si musíme přiznat. 

Drbe se tu. Bohužel je to 

realita, která nás provází 

už dlouhá léta. Můžeme 

ale zaznamenat nějaký 

vývoj? Zlepšujeme se, 

nebo to s námi jde pořád 

jen z kopce? Zeptali jsme 

se pár lidí, kteří s námi 

na mládežnické akce 

jezdí už řádku let, na 

jejich názor, na drbání 

jako takové a na náš 

vývoj z jejich úhlu pohle-

du. 

 

Co považuješ za drbá-

ní? 

Honza Ch.: Třeba tohle 

(drbal si u toho hlavu). 

Míla: Sdělování informa-

cí někomu o někom bez 

jeho vědomí. 

Míša: V KS cokoliv, co 

se řekne. 

Klárka N.: Nepěkné vy-

jadřování o nějakém člo-

věku za jeho zády či ne-

pravda. 

Dan F.: Asi něco, co 

bych tomu člověku nedo-

kázal říct do očí. 

Štěpánka: Když má 

někdo nutkavou potřebu 

předávat informace dál a 

vyžívá se v tom.  

Buky: Nevím, já se sna-

žím mluvit tak, abych 

ostatní lidi neshazoval. 

Vidíš rozdíl v po-

mlouvání a drbání? 

Honza Ch.: Ano, po-

mlouvání je špatné, drbá-

ní je lidské, když tě něco 

svědí. 

Míla: Je to skoro to 

stejné, jen hezčeji řeče-

no. 

Míša: Jo, to, co dělám 

já, je pouze konstatování 

pravdy – zbytek pomlou-

vá :D. 

Klárka N.: Je to jinak ře-

čeno, ale myslím si, že je 

to vcelku to stejné.  

Dan F.: Pomluva je něco 

vážného, drb jenom 

někdo plácne. 

Štěpánka: Rozhodně 

ano, drbání nikoho zranit 

nemusí, pomlouvání 

může.  

Buky: Myslím si, že je to 

stejný, prostě jen jiný 

výraz pro tu samou věc. 

Drbeš ostatní taky? 

Honza Ch.: Ano, rád. 

Míla: Ne, já jenom vy-

měňuju informace. 

Míša: Jo, ale říkám jen 

to, co můžu říkat. V KS 

drbou všichni. 

Klárka N.: Mýho bráchu 

ve vlasech. 

Dan F.: Pořád. 

Štěpánka: Myslím, že to 

dělám víc, než bych 

chtěla. 

Buky: Snažím se to 

nedělat, ale myslím si, že 

to by spíš měli posoudit 

ostatní. 

Myslíš si, že jsme se 

zlepšili a už tolik ne-

drbeme? 

Honza Ch.: Myslím si, že 

se drbe pořád stejně. 

Drbání v průběhu věků je 

neměnné. 

Míla: Ne. 

Míša: Já si  myslím, že se 

zlepšili vztahy na mládeži 

a ti lidi se všichni víc 

baví, takže vlastně už 

není „potřeba“ tolik 

drbat, protože ti lidi si to 

o sobě řeknou přímo. 

Klárka N.: Myslím si, že 

to tak nejde říct; záleží 

v jak kterých skupinách. 

Dan F.: Jednotlivci urči-

tě. 

Štěpánka: Ne, myslím si, 

že to akorát pojmenová-

váme jinak. Asi už jsme 

si na to zvykli a říkáme 

tomu jinak. 

Buky: Já na mládeži moc 

nejsem... ale co slyším 

tak asi moc ne. Já se o 

to ale ani moc nestarám, 

jestli se lidi drbou. 

Když to srovnáš se 

stavem, když jsi popr-

vé přijel/a na TC a 

teď – kdy to bylo lep-

ší? 

Honza Ch.: Myslím, že 

jsem tenkrát drbání vů-

UČENÍ VERŠŮ 

5 Ti, kdo jsou živi 

podle těla, mají na 

mysli věci těla; ale 

ti, kdo jsou živi 

podle Ducha, myslí 

na věci Ducha. 

6 Myšlení těla 

znamená smrt, 

myšlení Ducha život 

a pokoj. 7 Myšlení 

těla je totiž v 

nepřátelství vůči 

Bohu, neboť se 

nepodřizuje Božímu 

zákonu, ba ani 

nemůže.   

Římanům 8,5–7 

 

PS: Čekáme na Tebe 

od 13:30 do 13:50 

na schodech před 

jídelnou. 

 

 

HÁDANKA  

Já tvrdím: „Mám 

tolik bratrů jako 

sester.“ Sestra říká: 

„Mám dvakrát tolik 

bratrů jako sester.“ 

Kolik dětí je v naší 

rodině?  

Odpovědi vhazujte 

podepsané do obálky 

na nástěnce.  

 



PŘÍLOHA 

Medailonky vedoucích seminářů 

Jan Chenza Šeda 

Ahoj jsem Chenza, mám 

nádhernou manželku z Kal-

mycké republiky a krásnou 

malou dcerku. Miluji sporty, 

ochutnávání různého jídla a 

Coca-Colu. V 17 letech jsem 

se rozhodl jít do života s Bo-

hem naplno a nikdy jsem 

toho nelitoval. Současně 

pracuji jako zástupce pastora 

v CityHouse v Brně. 

 

Věra Ondráčková 

Už skoro rok jsem jedna 

z vedoucích odrostu a na 

Teen Campu jsem asi po 

osmé. Co mě baví a mám 

ráda?  Dobrá jídla, ale spíš ta 

zdravější :), ořechové směsi 

na těch opravdu „ujíždím“,  

Pohodičku u kávičky, poseze-

ní s přáteli, klídek s knížkou, 

výlety s Lubošem a být na 

tichém místě s kytarou a 

Bohem :). 

Co nemám ráda? Tak přesto-

že chodím běhat a cvičím, 

vůbec mě to nebaví, spíš to 

beru, že to je nutnost :). A 

pak to jsou hry. Ty fakt ne-

musím :).  

Jaká jsem? To se dá zjistit, 

když se zeptáš někoho, kdo 

mě zná. Ale co se o mně moc 

neví, že  mám ráda legraci a 

vtipy. Ode mě je však nechtěj-

te slyšet, protože byste se 

vůbec nesmáli.  

 

Luboš Ondráček 

Vyrůstal jsem v církvi a osob-

ně jsem Krista přijal jako 

Pána a Spasitele v necelých 

17 letech po asi ročním aktiv-

ním zapojení na mládeži. 

Vystudoval jsem průmyslovku 

a ČVUT a pracoval jako stav-

byvedoucí. 

Od roku 1986 jsem starším 

sboru. Podílel jsem se na 

vedení mládeže, vedl kurzy 

sborové biblické školy o zvěs-

tování evangelia a pro vedou-

cí. 

V roce 1990 jsem se oženil 

s Věrkou a máme tři dospělé 

děti a jednoho vnuka. 

V roce 1991 jsem odešel ze 

svého civilního zaměstnání a 

začal pracovat jako tajemník 

Křesťanské misijní společnos-

ti, souběžně jsem sloužil ve 

sboru, postupně stále úžeji 

spolupracoval s pastorem 

sboru a po jeho odchodu 

z pozice pastora mne staršov-

stvo povolalo v roce 2004 

jako hlavního pastora sboru. 

Od roku 2019 učím také na 

Evangelikálním teologickém 

semináři předmět Evangeliza-

ce a učednictví. 

Jako svoje motto mám slovo 

Pána Ježíše: Poznáte pravdu 

a pravda vás učiní svobodný-

mi. Vyučování a kázání vní-

mám jako svoje hlavní obda-

rování. Před mnoha lety mne 

prorocký tým prorokoval, že 

se budu pouštět do výkladu 

složitých témat a tak i proto 

mám letos semináře na dvě 

ožehavá témata. 

 

Jiří Bukovský 

Vyrostl jsem v Kutné Hoře, 

ale už roky žiji v Praze, kde 

jsem studoval teologii, filosofii 

a sociální antropologii. Baví 

mě objevovat Bibli a snažím 

se v tom pomáhat druhým. 

Doktorát jsem dělal na 1. 

Korintským 12–14. Momen-

tálně mám nejradši knihu 

Leviticus. Působím jako starší 

regionu Západ a učitel na 

Evangelikálním teologickém 

semináři (ETS).  

 

Ondra Neužil 

Studuji na FFUK obor Religio-

nistika. Hraju florbal a ve 

volném čase rád chodím po 

horách. Miluju svou nejlepší 

sestru a bratra jen někdy. 

Nejraději poslouchám metal a 

řvu při tom sestře do uší. 

PŘÍLOHA 

To se zase lenoši do něčeho pustili, 

 to byl vtip, to tam nepiš 

Pojďme si to říct otevřeně 

„pořádně se tady během 

sportů dají hrát snad jenom 

stolní hry“... 

Nejsem si jistý, jestli pouhými 

slovy dokážu vyjádřit svoji 

nespokojenost s kvalitou 

místních hřišť. Nicméně na-

vzdory zhoršeným podmín-

kám se účastníci letošních 

sportů (skutečných sportů, ne 

stolních her) velice snaží a 

předvádí neskutečné herní 

výkony. Nepamatuji si, že 

bych někdy na vlastní oči 

spatřil, jak se při rychlosti hry 

zvedá oblak prachu tak vyso-

ko, že zahaluje opálené nohy 

technicky nadaných fotbalistů. 

Navzdory rychlosti a technice, 

kterou zde všichni přítomní 

disponují, se fotbal odehrává 

s více nepřesnostmi, než by 

bylo za normálních okolností 

zdrávo. Příslibem do budouc-

na pro naše fotbalisty je nález 

nového fotbalového hřiště v 6 

km vzdálené vesničce, kde již 

nebude prostor pro výmluvy 

na terén a uvidíme jen ten 

nejlepší KS fotbal. Nerad 

bych také zapomněl na naše 

talenty v odbíjené. Dnes jsem 

byl svědkem úžasně vyrovna-

ného utkání, při němž někteří 

aktéři neváhali nasadit vlastní 

zdraví (neboť bojovali proti 

přesile a adrenalin stříkal na 

všechny strany), aby nakonec 

se ctí kapitulovali 2:1 na sety. 

Vřele tedy všem účastníkům 

TC doporučuji zúčastnit se 

sportů minimálně jako diváci, 

kteří podpoří naše talentova-

né borce a borkyně při jejich 

sportovních výkonech. Fotbal 

a Volejbal bez fanoušků totiž 

nemá smysl! 

 

Honza Chalupa 

Významné mezníky křesťanství – část druhá 

A bylo to tu. V důsledku roz-

porů mezi církvemi v Římské 

říši byl svolán císařem Kon-

stantinem I. Velikým koncil ve 

městě Nikaia. Tento koncil se 

měl zabývat hlavně ariánským 

učením, Ježíšovou božskou a 

lidskou podstatou, ale také 

třeba datem slavení Veliko-

noc. Přítomno bylo 318 bis-

kupů. Na jeho konci bylo 

ariánství, které kázalo Ježíšo-

vu podřízenost Bohu, odsou-

zeno jako hereze, určilo se 

datum Velikonoc a bylo vytvo-

řeno tzv. Nikajské vyznání, 

které bylo později rozšířeno 

na Nikajsko-konstantino-

polské vyznání. Toto vyznání 

se zaměřuje na Ježíšovo bož-

ství a je klíčové pro většinu 

dnešních církví. 

Další významnou událostí 

formující dnešní rozdělení 

církví bylo bezpochyby Velké 

schizma roku 1054 n. l. Evro-

pa byla už tehdy rozdělena 

mezi východní sféru vlivu 

konstantinopolského patriar-

chy a západní sféru Papežské-

ho státu. Nebyla však rozděle-

na oficiálně, a tak bylo tedy 

jasné, že se podobnému kro-

ku nevyhne. Rozkol započal 

exkomunikací (vyloučením 

z církve) konstantinopolského 

patriarchy Michaela Kerullaria 

a všech členů východních 

církví stejně smýšlejících. 

V reakci na to Michael Keru-

llarios exkomunikoval všechny 

konkrétní původce klatby. 

Křesťanský svět se tak mohl 

r o z d ě l i t  n a  z á p a d n í 

(katolickou) část a východní 

(pravoslavnou) část. Tyto dvě 

církve se rozcházely hlavně ve 

formě liturgie, výčtem a rolí 

svatořečených a hierarchií 

církevních hodnostářů. Dnes 

jsou tyto církve již zpravidla 

reformovány, nebo dali vznik-

nout jiným církvím, či směrům 

(protestantství aj.). 

Tobiáš 


